
  

A 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 83. § (1) bekezdése 
alapján  

 

pályázatot hirdet 

 

a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 

Projekt Osztályára 

 

Pénzügyi referens  

munkakör betöltésére. 

 

A munkajogviszony időtartama: 

Határozott idejű jogviszony.  
 

Foglalkoztatás jellege: 

Teljes munkaidő 

 

Munkavégzés helye: 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Projekt költségvetés előkészítése, kifizetések tényadatainak felügyelete. Projekt 

elszámolások elkészítésében való közreműködés, pénzügyi teljesítések nyomon 

követése. Jogszabályban előírt zárások elkészítésében való közreműködés. 

Folyamatos közreműködés a projekt önálló pénzügyi rendszerének kialakításában, 

működtetésében, költségvetésének állandó nyomon követésében, kifizetési kérelmek 

benyújtásában való szakmai részvétel. 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A foglalkozás munkaviszony keretei között történik a kormányzati igazgatásról szóló 

2018. évi CXXV. törvény 278. §-a és 279. §-a alapján.  

 

Pályázati feltételek: 

 Magyar állampolgárság. 

 Cselekvőképesség. 

 Büntetlen előélet.  

 Középiskola/gimnáziumi végzettség: közigazgatási ágazati tevékenységet 

végző szakközépiskolában szerzett érettségi végzettség, vagy érettségi 
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végzettség és OKJ szerinti, a feladatkörhöz kapcsolódó tanulmányi területen 

szerzett szakképesítés. 

 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása. 

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 Tapasztalat európai uniós vagy hazai pályázatok megvalósításában. 

 Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat (közigazgatási gyakorlat). 

 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások ismerete). 

 

Elvárt kompetenciák: 

 felelősségteljes gondolkodás 

 pontos, precíz, önálló munkavégzés 

 kiváló problémamegoldó képesség 

 jó kommunikációs képesség 

 stressz tűrő képesség 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 Fényképpel ellátott, a pályázó személyi adatait tartalmazó, részletes szakmai 

önéletrajz referenciák megjelölésével. 

 Motivációs levél. 

 Iskolai végzettséget, és egyéb végzettséget/ismeretet, nyelvismeretet igazoló 

dokumentumok másolata. 

 Három hónapnál nem régebbi speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely 

igazolja, hogy büntetlen előéletű, valamint nem áll a kormányzati igazgatásról 

szóló 2018. évi CXXV. törvény 82. §. (2) bekezdésében meghatározott 

büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben a (4) bekezdésben 

meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. 

 Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban résztvevők 

megismerhetik. 

 

A feladatkör betölthetőségének időpontja: 

A feladatkör az elbírálást követően azonnal betölthető. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 10. 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Friedl Enikő osztályvezető 

nyújt a 06-88/620-045-ös telefonszámon. 
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A pályázat benyújtásának módja: 

 Postai úton: A pályázatot a csatolandó iratokkal együtt, a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály részére, a 

8200 Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatti címre kell benyújtani. Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

VE/71/02747-1/2019. valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi referens. 

 Személyesen: Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és 

Koordinációs Főosztály, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. 

 Elektronikus úton: Veszprém Megyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és 

Koordinációs Főosztály vemkh.jog.human.koordinacio@veszprem.gov.hu e-

mail címére. 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:  

A beküldött pályázatok alapján kiválasztásra kerülnek azok a személyek, akik a 

hivatali vezetőkkel személyes konzultáción vesznek részt. A kinevezési jogkör 

gyakorlója legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejét követő 10 munkanapon 

belül dönt. A pályázat eredményéről a döntéstől számított 3 munkanapon belül a 

pályázót írásban értesítjük. A munkajogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidő kerül 

kikötésre. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 20. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:  

www.kozigallas.hu  
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